
 

KVINDELIV I DET 20. ÅRHUNDREDE 
Gymnasiale uddannelser 

Inden besøget på Tidens Samling 

Opgave 1: I skolen og hjemmet 

Spørgsmål til interview af forældre/bedsteforældre/oldeforældre eller andre relevante 
personer: 

 

• Var der forskel på, hvordan lærerne behandlede piger og drenge? Hvordan? 
 

• Var der også mobning, da du gik i skole? 
 

• Hvad blev man f.eks. driller med - udseende? Tøjet? 
 

• Var pigerne mere stille end drengene? 
 

• Hvordan var kammeratskabet/sammenholdet i klassen? 
 

• Måtte du selv bestemme, hvilket tøj du ville gå med? - og hvordan dit hår skulle se 
ud? 
 

• Gik du til noget i din fritid? 
 

• Havde du fritidsinteresser derhjemme? 
 

• Hvornår skulle du være hjemme om aftenen? 
 

• Havde du pligter derhjemme? 
 

• Havde dine andre søskende også pligter? 
 

• Hvem lavede maden? 
 

• Hvem gjorde rent? 
 

• Hvem købte ind? 
 

• Måtte du godt have en kæreste med hjem? - og måtte han/hun overnatte? 
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Opgave 2: Uddannelse 

Spørgsmål til interview af forældre/bedsteforældre/oldeforældre eller andre relevante 
personer: 

 
• Hvad drømte du om at blive, da du var barn/ung? 

• Hvorfor ville du gerne det? 

• Fik du lov til at bestemme, hvad du ville være? 

• Blev det så din drømmeuddannelse, eller valgte du 'fornuftigt'? 

• Var der forskel på, hvad drenge valgte, og hvad pigerne valgte? 

• Var der pigejobs og drengejobs? Hvilke? 

• Måtte du have lov til at flytte hjemmefra, da du skulle uddanne dig? 

• Hvordan blev din uddannelse finansieret? 

• Hvilken uddannelse havde dine forældre? - bedsteforældre? - oldeforældre? 

• Hvilken uddannelse fik dine søskende? - og din mand/kone? 

• Fik I cirka det samme i løn? 
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Opgave 3: Kvinden/manden 

Spørgsmål til interview af forældre/bedsteforældre/oldeforældre eller andre relevante 
personer: 

 
• Hvordan mødte du din mand/kone? 

• Hvorfor blev det lige ham/hende? 

• Hvor gamle var I, da I blev gift? 

• Hvor gammel var du, da du blev gravid første gang? 

• Ville du blive ved med at arbejde, da du blev gift og fik barn? 

• Hvad gjorde en ung pige, hvis hun blev gravid uden at have en mand? 

• Hvordan reagerede omverdenen på det? Hjalp de hende? 

• Hvis en kvinde ikke havde arbejde, hvordan fik hun så råd til sin dagligdag? 

• Hvad man barselsorlov, og hvor lang var den i så fald? 

• Hvordan fik man passet sine børn, hvis kvinden selv gik på arbejde? 

• Hvem tog sig mest af børnene - kvinden eller manden? 

• Måtte/kunne dine forældre/bedsteforældre/oldeforældre bo sammen uden at 

være gift? 

• Hvordan var arbejdsfordelingen i hjemmet hos dine 

forældre/bedsteforældre/oldeforældre? 

 

 


